
 

1 

 قفو اتفاقات في المسلحة والنزاعات باألطفال الخاصة القانونية النصوص لصياغة مرجعية قائمة

 السالم واتفاقات النار إطالق

 

 لىإ األطفال لحماية متكاملة نصوص ضم في للمساعدة الوساطة، وفرق للوسطاء توصيات المرجعية القائمة هذه تقدم

 ما وأن ائمةالق بالظروف دائما   ترتبط السالم اتفاقات أن تماما   تراعي المقدمة التوصيات السالم. اتفاقات عناصر مختلف

  والظروف. المالبسات على يعتمد تحقيقه في والمرغوب تحقيقه يمكن

 نصوص مض على لتشجيعهم النزاع أطراف مع للتواصل السبل لأفض في بإمعان يفكروا أن الوساطة وفرق الوسطاء على

 باشرةم النزاع أطراف مع التواصل عليهم كان إذا ما يشمل بما االتفاقات، نصوص إلى المسلح والنزاع باألطفال تتصل

 عندما هاب سيتعهدون التي لاللتزامات كامل بشكل األطراف فهم ضمان في أيضا   بإمعان التفكير يجب شركاء. خالل من أو

 االلتزامات. هذه تنفيذ لتداعيات الكامل الفهم عن فضال   السالم، اتفاقات إلى أدناه المذكورة النصوص يضيفوا

 قت،و أي في يحدث أن يمكن األطفال سبيل إخالء بأن النزاع أطراف تعريف الوساطة وفرق للوسطاء المهم من وأخيرا ،

 الم.الس اتفاق إتمام حتى االنتظار يتطلب وال

 

 والمبادئ التعريفات – عامة نصوص

 و"سنقوم "سوف" )مثال: باألطفال الخاصة البنود في طامحة، صياغة وليس وُمحِددة ُمحددة لغة وضع يجب 

 أمكن. كلما التنفيذ، مرحلة أثناء ملموسة إجراءات اتخاذ لضمان و"ينبغي"( "يجب" وليس بكذا"

 في يفاتبالتعر الخاص القسم في االتفاق، في عليها المنصوص باألطفال المتصلة الفنية المصطلحات شرح 

 عليم"،الت مدرسة/ضد على و"الهجوم الخطيرة" و"االنتهاكات الطفل" و"الجندي "الطفل" تعريف )مثال: االتفاق

  الدولية(. واألعراف الدولي القانون بموجب إلخ،

 عاما ". 81 تحت شخص "أي بـ التعريف يقترن أن يجب األولى، للمرة لطفل""ا إلى اإلشارة عند 

 والصبية" و"الفتيات والفتيات" "الصبية مع بالتبادل المصطلح استخدام أيضا   يجب "األطفال"، إلى اإلشارة عند 

  الجندرية. االعتبارات على للتشديد

 يمكن التي لدينية،ا أو القبلية أو بالتقاليد الخاصة أو قافيةالث والمؤسسات والمبادئ بالمفاهيم الكافية المعرفة ضمان 

 أو طفال   تبريع لمن السائد الفهم على تؤثر التي أو الجندر، قضايا يشمل بما األطفال، بقضايا صلة ذات تكون أن

  طفلة.

 

  الديباجة

 وذكر ة،المسلح لنزاعاتا في األطفال اشتراك بشأن االختياري وبروتوكولها الطفل حقوق اتفاقية ذكر ينبغي 

 لدوليا القانون في الُملزمة والقواعد القانونية الصكوك بموجب التزامات من عليهم يترتب بما األطراف التزام

  العرفي.

 التي القائمة العسكرية والتعميمات األوامر و/أو األطفال بحقوق الصلة ذات الوطنية القوانين مواد ذكر ينبغي 

  عاما . 81 تحت فرد أي استخدام أو تجنيد تحظر

 االقتضاء. عند والفتيات، والصبية والنساء للرجال الحقوق في المساواة حول نصوص إضافة يجب 

 

  النار إطالق ووقف القتال أعمال وقف مواد

 ذلك وغير واالغتصاب والتشويه القتل واستخدامهم، األطفال )تجنيد الستة الخطيرة االنتهاكات أن اعتبار ينبغي 

 المساعدات من الحرمان االختطاف، والمستشفيات، المدارس على الهجمات الجنسي، العنف ضروب من
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 ليشم بما المحظورة، األعمال إلى ةالست االنتهاكات هذه وضم النار، إطالق وقف التفاق انتهاك هي اإلنسانية(

  االقتضاء. عند والمراقبة/الرصد باألمن الخاصة المواد وفي مبادئه، في أو النار إطالق وقف تعريف في

 لخاصة،ا األطفال واحتياجات األطفال حماية تشمل النار إطالق لوقف المراقبة/الرصد ترتيبات أن ضمان ينبغي 

 أو نارال إطالق وقف تنفيذ بمراقبة المكلفة الجهة أو اللجنة إلى أطفال حماية ممثل وإضافة أمور، جملة بين من

  القتال. أعمال وقف

 صفوفهم، نم شروط دون فورا   سبيلهم وإخالء األطفال على األطراف تعرف بكيفية تفيد نصوص صياغة ينبغي 

 مجالب المدنيين وللفاعلين يةالمعن المراقبة لهيئات صفوفهم في األطفال وهويات وأماكن أعداد عن والكشف

 األطفال. حماية

 

  بالمجتمع دمجهم وإعادة األطفال سبيل إخالء

 في الموجودين األطفال جميع عن شرط أو قيد دون فورا سيفرجون المسلح النزاع أطراف كل أن ذكر يجب 

 سليمهمت على والنص ،الفحص عملية امتداد على األطفال حماية بمجال الفاعلون يتواجد أن اشتراط مع صفوفهم،

  ومنظم. سريع بشكل األطفال

 مرتبطين كانوا الذين دمجهم، وإعادة األطفال سبيل إخالء لصالح موارد، على والنص خاصة نصوص وضع 

 ألسر،ا في ُولدوا من يشمل بما منهم(، المقاتلين غير وكذلك )المقاتلين المسلحة الجماعات أو المسلحة بالقوات

 – الحصر ال المثال سبيل على – االحتياجات هذه تشمل قد الفتيات. واحتياجات الصبية اجاتاحتي بين والتمييز

 األجل. طويلة الدمج إعادة برامج اجتماعي،-النفسي الدعم التعليم، الصحية، الرعاية

 

 األمنية الترتيبات

 المسلحين لمقاتلينبا الخاصة الدمج برامج من كجزء النظامية المسلحة بالقوات األطفال دمج حظر ينبغي.  

 وأ الجيش قبل من سواء األطفال، ضد بالنزاع المتصل الجنسي العنف ومنع إنهاء حول نصوص وضع يجب 

  األمن. قوات جميع قبل من

 المسلحة: القوات وتكوين لدور المنظم القسم على يجب االنطباق، عند  

o مالقس هذا يحدد وأن األطفال استخدام حظرو القانونية السن تحت األفراد يدتجن حظر على ينص أن 

 على ينص أن يجب عاما . 81 عن تقل ال األمن، قوات وفي المسلحة القوات في األفراد لتجنيد دنيا سنا  

  األمن. قوات جميع في أو الجيش في التجنيد عند السن من للتحقق عملية

o إجراءات في األطفال حماية ا  أيض يشمل وأن والشرطة، للجيش األطفال حماية على تدريبا   يقدم أن 

  االشتباك. وقواعد المتبعة العمل

o مالرتباطه المحتجزين األطفال ونقل معاملة ينظم المتبعة، العمل إجراءات بخصوص نصا   يشمل أن 

 متأهيله إعادة لتيسير األطفال، حماية بمجال الفاعلين إلى المسلحة الجماعات أو المسلحة بالقوات

 بالمجتمع. دمجهم وإعادة

 

  المصالحة( المحاسبة، )العدالة، الحقوق حماية

 وحقوق عبوض يتمتعون األطفال أن بما خاصة، بصفة جسيمة جرائم هي األطفال ضد الجرائم بأن اإلقرار ينبغي 

  الدولي. القانون يكفلها خاصة حماية واحتياجات

 ضد الخطيرة لالنتهاكات تتصدى وصا  نص ستشمل والمصالحة االنتقالية العدالة آليات أن على النص يجب 

 ،والمستشفيات المدارس على والهجمات واالستخدام، التجنيد الحصر، ال المثال سبيل على وتشمل األطفال،

 ماب محظور، الدولي القانون بموجب الجرائم عن العفو أن على تنص وأن بالنزاع، المتصل الجنسي والعنف

 األطفال. ضد المرتكبة الجرائم في العفو يشمل



 

3 

 ضد والجرائم الجماعية اإلبادة أعمال عن للمسؤولين وللمحاكمة العقاب من اإلفالت إلنهاء نصوص وضع 

 االنتهاكات في الجناة واستبعاد األطفال، ضد المرتكبة األخرى المروعة والجرائم الحرب وجرائم اإلنسانية

 األمن. واتوق المسلحة القوات إلى االنضمام من األطفال حقوق ضد الجسيمة

 ضحايا، شيء أي قبل هم مسلحة قوات أو بجماعات االرتباط لهم سبق الذين األطفال أن على التأكيد إعادة 

 غير إجراءات فرض – االنطباق عند – يشمل بما بالمجتمع، الدمج وإعادة التأهيل إعادة على عالجهم وتركيز

 لجماعاتا أو بالقوات ارتباطهم فترة أثناء جريمة وقوع حال في الجنائية القضائية لإلجراءات كبديل قضائية

 المسلحة.

 

  االجتماعية والخدمات االجتماعية الحماية

 التعليم إتاحة ال:)مث النزاع بعد ما فترة في األطفال الحتياجات تحديدا   تتصدى تدابير إضافة أمر في النظر ينبغي 

 ألطفالل الجودة عالية اجتماعية-والنفسية الطبية دماتالخ المهني، التدريب المساواة، قدم على المجاني األساسي

  إلخ(. الالزمة، األموال وتخصيص الخطيرة، االنتهاكات ضحايا

 األطفال دتجني لمنع كوسيلة رجعي بأثر المواليد وتسجيل المواليد تسجيل أعمال لدعم نصوص إضافة ينبغي 

  واستخدامهم.

 

  المنازعات( ويةتس آليات )المراقبة/الرصد، التنفيذ آليات

 بالمجتمع الدمج وإعادة اإلفراج ولمبادرات األطفال لحماية خاصة مالية موارد تخصيص أمر في النظر يجب 

  االتفاق. لتنفيذ األموال لجمع ينعقد مانحين اجتماع أول في

 بالقوات نتبطيمر كانوا الذين األطفال استفادة لضمان النزاع، بعد ما برامج من مستفيدين األطفال اعتبار يجب 

  والفنية. المالية المساعدات من المسلحة الجماعات أو

 االتفاق. تنفيذ و/أو بمراقبة المكلفة الهيئات في األطفال حماية خبرات بوجود يطالب نص وضع يجب 

 

  المسلحة والنزاعات لألطفال ليست ووتش إعداد: من
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